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R E G U L A M I N 

  

I .Cel konkursu  

 Rozbudzenie zainteresowań żywym słowem, 

 Kształtowanie umiejętności operowania walorami estetycznymi języka: rytmem, intonacją, 

dykcją, 

 Pogłębienie zainteresowań literackich dziecięcą i młodzieżową oraz polską i powszechną 

literaturą klasyczną. 

 

II. Zasady organizacyjne 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 

 Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadzie 2-stopniowych przeglądów: 

1/ szkolnych, 

2/ gminnych.  

 

Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń uczestników oraz nagrań utworów literackich 
w wykonaniu uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych do  GOKSiR w Rudnikach 
lub na adres mailowy kultura.rudniki@wp.pl do dn. 02.04.2021 r. w formie zapisu 
audiowizualnego - dopuszczalne płyty CD/DVD, pendrive, plik do pobrania (DropBox, 
WeTransfer), lub jako załącznik do treści e-mail.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie listy zwycięzców na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach do 
09.04.2021 r.  

 
III. Warunki uczestnictwa  

Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.  

Podstawą uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru obejmującego: 

- utwór poetycki 

- dowolnie wybrany fragment prozy (literatura klasyczna i dziecięca) 

W odniesieniu do kat. klas I-III dopuszcza się możliwość prezentacji dwóch wierszy,  

 a tym samym rezygnacja z fragmentu prozy.  

     Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut!!!  

 

Uczestnicy występują w czterech kategoriach wiekowych: 
1. Przedszkolaki   – zgłosić można do 4 uczestników, 

  którzy przygotowują po 1 wierszu 
2. klasy I-III   - zgłosić można do 2 osób z każdej klasy  
3. klasy IV-VI   - zgłosić można do 2 osób z każdej klasy 
4. klasy VII-VIII   - zgłosić można do 2 osób z każdej klasy 

 

IV. Ocena prezentacji 

Do wysłuchania prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury, które dokona oceny według 

następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru, 

- interpretacja utworów, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 



V. Nagrody 

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. 

 Laureaci Konkursu (po 2 osoby w każdej kategorii wiekowej) mogą wziąć udział  

w tzw. Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Miejskim Domu Kultury Oleśnie.  

 

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz interpretacji regulaminu.  


